Referat styremøte OFSK # 62012, 16.10.2012 kl. 1800
Sted: Restaurant Jacob Aall Majorstua
Tilstede:
Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Kari Hernes (KH) (vara), John
Kristian Dahl (JKD) (medlem), Morten Wangen (MW) (medlem)
Administrasjon: Knut Lien (KL), Jan Stenmoe (JS)
Annet: Erling Sagen (ES) under pkt.
Referent: KL
Ikke møtt: Olav Eggesbø (OE) (medlem), Per Henry Borch (PH) (vara), Siri Walther Sandbeck (SW)
(medlem)

=====================================================================
1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer
2.

Godkjenne referat siste styremøte
Godkjent uten kommentarer

3.

Status økonomi
Foreløpig resultatregnskap pr. 30.sept 2012 viser et overskudd på ca. kr. 722.000
mot ca 813.000 på samme tid i fjor. Her bemerkes at det er kommet inn ca. 142.000
etter forsikringssak som er ført som en redusjon i flyleie.
Balansen viser at likviditeten er god.

4.

Status aktivitet
Aktivitetstallene viser at det er gjort totalt 13.116 hopp mot 12.480 hopp i 2011.
Heliboogie i Hemsedal (288 hopp) var igjen en suksee til tross for litt mer høstvær
enn siste år.
Antall tandemer endte på 502 mot 645 i 2011. Økonomisk omtrent som i 2011 da
det ble solgt veldig mange rabatterte tandemer i fjor.

5.

Status Æra
Hovedlandingsområdet er ferdig sådd og ser bra ut (ref. bilder/video som ble vist på
møte)
Luftrom: KL orienteret om møte i Bodø i november vedr. luftrom Østerdalen

6.

Bemanning 2013
Manifest er kanskje den viktigste funksjonen på feltet og her må det jobbes aktivt for
å finne “riktig” person. Dette kan gjøres ved å annonsere i kanaler for lignende

miljøer, f.eks. Fri Flyt, Svensk fallskärmssport
○ Krav
■ Systematisk / Strukturert
■ Service minded
■ Tålmodig
■ Basic datakunnskap
■ Mange baller i lufta
■ "Trives med campingliv"

7.

Evt.
○ Terminliste
● Knut oppdaterer
○ Utstyr
● Erling informerte om muligheten for å bruke "kombinasjonsrigger", dvs
elevrigger som også brukes som leierigger
● Vi vil bruke neste sesong til å beslutte hva slags nytt utstyr vi trenger
● En gruppe blir nedsatt for å komme opp med kravspec på nytt utstyr
○ Jan, Knut + 1 eller 2 til (f.eks. AFFinstruktør med MK)
○ Jan setter sammen utstyrsgruppen sammen med Knut
○ Årsmøte
● Årsmøte 13. februar
● Sofus
● Sammen med PO finne egnet sted for årsmøte
● Vi kjører instruktørmøte i forkant av årsmøtet
○ Utdanningsdokument: PO
● Dele utdanningsdokument med styret, Knut, Jan
○ Styrets sammensetning:
● Siri har flyttet og trer ut av styret. Kari trer inn som styremedlem frem til
og med desember da hun flytter.
● Valgkomittéen må settes i arbeid etter VM i Dubai
● Bankkontoer
○ Knut vil si opp noen bankkontoer da vi nå har 7 stk og dette er flere
enn vi trenger. Ok med styret.
● Markedsføring
○ Markedsføre vervedeal til hoppere
○ Deal med Voss om elever på venteliste
● Forslag til støtte instruktørutdanning

○
○
○
○

Redusert hoppris for HM
Innhopp el lign for I:er
Støtte til utsjekkshopp
Instruktørvegg m. opphengingsseremoni. En polaroidkamera el lign
ville gjort dette enklere
○ Årets ferske I:er på årets video el lign
●

8.

Neste møte
innkalles

Anne Sofie Bøe /s/
Styreleder

Per Olof Wallin /s/
Styremedlem

Morten Wangen /s/
Styremedlem

